WEEKPLANNING 2019
Op zondag 1 september zullen we met onze wagen “Europa” deelnemen aan Corso
Zundert. Maar voor het zover is moet er nog heel wat gebeuren.
Hieronder hebben we alle activiteiten van de week voor en de week na 1 september voor u
op een rij gezet. Uw hulp is altijd van harte welkom.
TOT EN MET WOENSDAG 28 AUGUSTUS
We kunnen alle hulp gebruiken voor de “afwerking” van de wagen zoals schilderen, in orde
maken van de steigers voor ieders veiligheid en opruimen van en buiten de tent.
Vanaf 09.00 uur ’s ochtends is de tent geopend.
Aanvang plukken dahlia’s, zie publicatie tent/facebook/mail/website voor de exacte tijden.
DONDERDAG 29 AUGUSTUS
Plukken dahlia’s. Nadat we gezamenlijk koffie hebben gedronken in de tent, vertrekken we
rond 10.00 uur naar het bloemenveld. Zie publicatie tent/facebook/mail/ website voor de
precieze tijden.
Vanaf ongeveer 15.00 uur beginnen we met steken en om 20.00 uur beginnen we met het
tikken van de bloemen op de wagen. Let op: toegang op de steigers vanaf 12 jaar.
Het tijdstip van stoppen met tikken wordt naar gelang de vorderingen bepaald, zodat
iedereen van een goede nachtrust kan genieten.
VRIJDAG 30 AUGUSTUS
Om 9.00 uur aanvang plukken dahlia’s, net zolang totdat al het benodigde geplukt is. Zie
publicatie tent/facebook/mail/ website voor de exacte tijden.
Gehele dag door steken en tikken. Let op: toegang op de steigers vanaf 12 jaar.
Evenals voorgaande dagen wordt er op basis van de voortgang bepaald hoe laat er
gestopt wordt met tikken, zodat iedereen ’s nachts voldoende rust kan nemen.
ZATERDAG 31 AUGUSTUS
Vanaf 9.00uur ’s ochtends is er volop werk in de tent: “de ochtendstond heeft goud in de
mond”. De gehele dag is het steken en tikken tot dat de wagen helemaal af is. Let op:
toegang op de steigers vanaf 12 jaar.
Misschien lopen we ’s middags nog even het bloemenveld na, zie publicatie tent/facebook/
mail/website voor de precieze tijden.
Iedereen wordt de gehele dag door voorzien van een hapje en een drankje. Net als
voorgaande jaren zal er een frietwagen op het terrein staan.
ZONDAG 1 SEPTEMBER
Vroeg in de morgen starten we met het afbreken van de tent. Vervolgens brengen we onze
wagen op de afgesproken tijd naar het tentoonstellingsterrein. We moeten om 09:00 op het
tentoonstellingsterrein zijn, dus we gaan er ons best voor doen om rond 07:30 de wagen uit
te rijden. Ook ruimen we op de bouwplaats de grootste rommel op.
’s Middags kunnen we ongetwijfeld weer genieten van een prachtig corso. Na de optocht zien
we elkaar op het tentoonstellingsterrein. Ook ’s avonds zijn we op en rondom het
tentoonstellingsterrein te vinden voor een gezellig feestje.

MAANDAG 2 SEPTEMBER
Deze dag kunt u de corsowagens van 9.00 tot 23.00 uur bezichtigen op het tentoonstellingsterrein. Gedurende de dag zijn er drie momenten waarop de wagens zich in vol ornaat
presenteren met figuratie, geluid en beweging. Tijdens deze figuratierondes krijgt u uitleg
over de wagens en de uitslag.
Onze figuratietijden zijn als volgt:
Eerste ronde: 12.00 – 12.20 uur
Tweede ronde: 15.30 – 15.50 uur
Derde ronde: 20.30 – 20.20 uur
Na afloop van het gehele derde figuratieblok (ca. 21.00 uur) zullen de bouwers feestelijk
afscheid nemen van de wagens.
Vanaf 12.30 uur tot 14.00 uur verzamelen we in corsoshirts bij Nancy en Peter in Café 2. Daar
zullen we beginnen met soep en een broodje. Vervolgens gaan we met z’n allen richting
Lokaal 104 en vanuit daar gaan we door naar Café Den Bels. Om 17.00 uur vertrekken we
naar Sportcafé De Cup om te gaan eten, verzorgd door Ricardo & Bart (info volgt).
Na het eten, ongeveer om 19.00 uur, gaan we met de rest van de groep richting het
tentoonstellingsterrein zodat we rond 19.30 uur een groepsfoto bij de wagen kunnen maken.
DINSDAG 3 SEPTEMBER
Afbreken van de wagen op het tentoonstellingsterrein door een vooraf geselecteerd klein
groepje.
Om 9.00 uur beginnen we met het opruimen van de bouwplaats en worden de materialen
opgeslagen.
WOENSDAG 4 T/M ZATERDAG 7 SEPTEMBER
Valt er ongetwijfeld nog het één en ander te doen op en rond de bouwplaats.
Ook moeten er op deze dagen nog bloemen geplukt worden. Zie publicatie tent/facebook/
mail/website voor de precieze tijden.
ZATERDAG 21 SEPTEMBER JUBILEUMFEEST
Zoals jullie weten bestaat Stichting Buurtschap De Berk dit jaar 40 jaar. Dit willen wij niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Vandaar dat wij voor alle mensen die betrokken zijn bij onze
buurtschap een Jubileumfeest organiseren op zaterdagavond 21 september vanaf 17:00 uur.
Wij willen jullie dan ook van harte uitnodigen om bij deze avond aanwezig te zijn. De
uitnodiging is verstuurd per e-mail. Graag opgeven via secretaris@buurtschap-deberk.nl
ZATERDAG 28 SEPTEMBER JUBILEUM(KINDER)MIDDAG
Vanwege het 40 jarig jubileum van de buurtschap, hebben we dit jaar de buurtfeest middag
wat meer op de kinderen gericht. Er zijn tal van leuke activiteiten en spellen. Maar ook voor
de ouderen onder ons zijn deze spellen leuk om te doen. Ook dit jaar weer dankzij een
bijdrage van het Oranjefonds voor Burendag. Wil je niet mee doen, maar gewoon gezellig
komen kletsen en/ of kijken, ben je natuurlijk ook van harte welkom. We verzamelen om
13.00uur op het grasveld bij de bouwplaats en sluiten deze middag af om uiterlijk 19.00uur.
__________________________________________________________________________
We hopen dat veel Berkers bereid zijn om een uur, een dagdeel, een dag, enkele dagen of
wellicht een hele week hun tijd te steken in onze bijdrage aan het grootste en mooiste corso
van de wereld. Vele handen maken licht werk!
In het bijzonder roepen wij alle buurtgenoten op die tijdens de corsobouw minder of niet
actief zijn op, om de dagen voor het corso, samen met de plukkers, de bouwers en sjouwers,
de schouders onder de afronding van de wagen te zetten.
Ieders hulp is welkom. Breng gerust je vriend, vriendin, buurman, buurvrouw, broer, zus of
iemand anders mee.
ALVAST BEDANKT AAN IEDEREEN VOOR ZIJN/HAAR HULP EN TOT ZIENS IN DE
TENT EN/OF OP ONS BLOEMENVELD!

